
 

 

 االضِ:                  ظهريةلدواو الاالمتخان الفصلي األول                                                                                                                  

 ، املد٠: ضاعتا200ٕايدزد١:                                                  الكينيـــــــــــــــــــاء                                                                                                                                     
 ايتازٜخ:                     )ميهاج قديه(  (9191 – 9102)الثالث الثاىوي العلني                                                                                         

 درجة( 30)                                                                                 السؤال األول: اخرت اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي و انقلها إىل ورقة إجابتك:               
ّٕٜتصٛز بٛز يف منٛذز   1)  ايٓٛا٠:  قطس٠ ايطا٥ٌ أ

ٓتعِ رتْٚات بػهٌ َ ْات ٚ آي ٗا ايربٚتٛ ٛا٥ٞ b) .تتشسى داخً ٌ عػ رتْٚات بػه ْات ٚ آي ٗا ايربٚتٛ  a) .تتشسى داخً

 c) .ايربٚتْٛات ٚ ايٓرتْٚات َستب١ ٚفل ضٜٛات ايطاق١ d) ايٓرتْٚات ضان١ٓ.ايربٚتْٛات ٚ 

 َٔ ايعٛاٌَ املؤثس٠ ع٢ً ضسع١ ايتفاعٌ:  2)

ايطاق١ املٓتػس٠ َٔ ايتفاعٌ. b) ايتفاعٌ. عٔايطاق١ املُتص١ 
 

 (a 

 c) تسانٝص املٛاد املتفاع١ً. d) تسانٝص املٛاد ايٓاجت١.

 تٛاشٕ ايٝٛد َع خبازٙ تٛاشًْا:   3)

 a) طبٝعًٝا b) فٝصٜا٥ًٝا c) نُٝٝا٥ًٝا d) يٝطت أًٜا مما ضبل

 درجة( 30)                                                                                                                                                               : مما يأتيالسؤال الثاني: أعط تفسريًا علنيًا لكل 
 حتفغ املٛاد املػع١ يف أٚع١ٝ َٔ ايسصاص. 1)

 عٓد ٚضع ايكسص يف َا٤ بازد. ( عٓد ٚضع٘ يف َا٤ ضاخٔ أضسع َٔ تفاعًٗاCتفاعٌ َهْٛات قسص فٝتاَني ) 2) 

 تتأنطد األيدٖٝدات بطٗٛي١ بُٝٓا تكاّٚ ايهٝتْٛات األنطد٠ يف ايعسٚف ايعاد١ٜ. 3)

 درجة( 60)                                                                  :                                                                                                                  أجب عن األسئلة اآلتيةالسؤال الثالث: 

2738ْصف، إذا ناْت تػع طاق١ َكدازٖا ) ٚاسطب َكداز ايٓكص يف نت١ً ايػُظ خالٍ دقٝك١  1) 10 J ٌيف ن ) 

8ثا١ْٝ، إذا عًُت إٔ ضسع١ اْتػاز ايط٤ٛ يف اخلال٤ )      1C 3 10 m.s .) 

200منسز أخبس٠ اإلٜتاٍْٛ ع٢ً َطشٛم ايٓشاع يف دزد١ سساز٠ ) 2) 400 C ٔانتب املعادي١ ايهُٝٝا١ٝ٥ املعرب٠ ع ،) 

ِّ املسنب ايعطٟٛ ايٓاتر.       ذيو ٚ ض

 انتب ايصٝػ١ ْصف املٓػٛز٠ يهٌ َٔ املسنبات ايعط١ٜٛ اآلت١ٝ: 3)

 إٜتٌ أَٝٓٛ ايربٚبإ-N َٝتٌٝ بسٚباْٛات اإلتٌٝ-2 ٕٚ 2-بٛتإ  َٝتٌٝ-3

 (لكل مسألةدرجة  40)                                                                                            :حل املسألتني اآلتيتنيالسؤال الرابع: 
:باملعادي١ ايهُٝٝا١ٝ٥ اآلت١ٝ املُجٌايتفاعٌ األٚيٞ  جيسٟ    املسألة األوىل: 

 (g) (g) (g)A 2B 2C  

 :ًُٛاد ٖٞ فإذا عًُت إٔ ايرتانٝص االبتدا١ٝ٥ يعٓد دزد١ سساز٠ ثابت١،    -1 -1

0 0
A 0.4 mo , B 0.6 mo. .  

) بًػت ضسع١ ايتفاعٌ االبتدا١ٝ٥
3 -1 11.44 10 mo .s. :املطًٛب ٚ ، ) 

 .ٌانتب قإْٛ ضسع١ ٖرا ايتفاع . 

٘ٝاسطب ق١ُٝ ضسع١ ايتفاعٌ بعد شَٔ ٜصبح ف .  -1C 0.2 mo .. 

( اسطب ق١ُٝ ضسع١ ايتفاعٌ عٓدَا ٜصبح تسنٝص املاد٠ .Aَٚطا ) ًٜا تسنٝص املاد٠(B) .يف تًو ايًشع١ 

 تسنٝص نٌ َٔ . اسطبA   ٚB  ٚC ٌعٓد تٛقف ايتفاع. 

20) ْعاٌَ الثانية:املسألة  m ًٍٛفٝتهٕٛ زاضب أمحس أدّسٟ َٔ تاْاٍ به١ُٝ ناف١ٝ َٔ حمًٍٛ فًٗٓؼاإلٜ( َٔ حم ، 

1.44( نتًت٘ )Iأنطٝد ايٓشاع )      g):املطًٛب ٚ ، 

 .ٍانتب َعادي١ ايتفاعٌ احلاصٌ، ٚ اسطب نت١ً اإلٜتاْا.  

 .( اسطب تسنٝص حمًٍٛ اإلٜتاْاٍ َكدزًا بـ
1g. 

( ثِ بـ )
1mo . 

) . 

 .ٍ( َٔ حمًٍٛ اإلٜتاْاٍ ايطابل.4ايالش١َ يًشصٍٛ ع٢ً ) اسطب نت١ً اإلٜتاْا 

 انتهت األسئلة****

 ولي التوفيقمع كل الرضا واحلب              واهلل 

www.alandalos-school.com                      Tel. 2218807                    info@alandalos-school.com 
 

 



 

 

 االضِ:                  االمتخان الفصلي األول لدواو الظهرية                                                                                                                 

 ، املد٠: ضاعتا200ٕايدزد١:                                                  الكينيـــــــــــــــــــاء                                                                                                                                     
 ايتازٜخ:                     )ميهاج حديث(  (9191 – 9102)الثالث الثاىوي العلني                                                                                         

 درجة( 40)                                                             السؤال األول: اخرت اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي و انقلها إىل ورقة إجابتك:                                   
 :تعرب املعادي١ اي١ٜٚٛٓ اآلت١ٝ  1)

231 231 0

90 91 1Th Pa e Energy   : 

 a) حتٍٛ َٔ ايٓٛع أيفا b) حتٍٛ َٔ ايٓٛع بٝتا c) تفاعٌ ايتكاط d) تفاعٌ تطافس

2A         يدٜو ايتفاعٌ اآلتٞ:  2) B 3C               فإذا عًُت إٔ ايطسع١ ايٛضط١ٝ( الضتٗالى املاد٠A ) 

تطاٟٚ )     
1 10.1mo . .s 

ّٕٛ املاد٠ ) ( بٛاسد٠ )C( فتهٕٛ ايطسع١ ايٛضط١ٝ يته
1 1mo . .s 

 ( َطا١ٜٚ:

0.05 (d 0.03 (c 0.06 (b 0.15 (a 

 طد٠ األغٛاٍ ايجا١ْٜٛ:نتعطٞ أ   3)

 a) أيدٖٝدات b) محٛض نسبٛنط١ًٝٝ c) نٝتْٛات d) اٜرتات

غٍٛ ٚسٝد ايٛظٝف١، ايٓطب١ ايهت١ًٝ يألنطذني فٝ٘ )   4)
8

37
 فتهٕٛ نتًت٘ املٛي١ٝ: (

74 (d 60 (c 44 (b 32 (a 

 درجة( 20)                                                                                                                                                :               مما يأتيالسؤال الثاني: أعط تفسريًا علنيًا لكل 
 .إطالم ايٓٛا٠ يإليهرتْٚات املؤيف١ جلطُٝات بٝتا 1)

 .تصداد ضسع١ ايتفاعٌ بصٜاد٠ تسنٝص املٛاد املتفاع١ً 2) 

 درجة( 40)                                                        :                                                                                                                            عن األسئلة اآلتية أجبالسؤال الثالث: 

 ايٓفٛذ١ٜ..             .ايهت١ً. ايطبٝع١.           . قازٕ بني دطُٝات أيفا ٚ أغع١ غاَا َٔ سٝح:    1)

 .َا ٖٞ املساسٌ اييت متس بٗا ايتفاعالت ايهُٝٝا١ٝ٥ اييت حتتاز إىل طاق١ تٓػٝط 2)

ِّ ايٓاتر ايعطٟٛ. 3)  انتب املعادي١ ايهُٝٝا١ٝ٥ املعّبس٠ عٔ تفاعٌ محض اخلٌ َع اإلٜتاٍْٛ يف ٚضط محطٞ، ٚ ض

 ٕٚ 2-تإ َٓٝتٌٝ ب- .3                .      نًٛزٚ بسٚباْاٍ- .2      اهلٝه١ًٝ يًُسنبني اآلتٝني:انتب ايصٝػ١  4)

 (من املسألتني الثانية و الثالثةلكل درجة  40درجة للنسألة األوىل و  20)                                 :لتني اآلتيتنيأاملسحل السؤال الرابع: 

  املسألة األوىل:  

ٜبًؼ عدد اي٣ٛٓ يف عٓصس َػع )
516 10( َٔبعد ش ٚ )150 s( ٜصبح ايعدد )سطب عُس ايٓصف هلرا ايعٓصس.ا، ( ْٛا200000٠ 

200ميصز ) املسألة الثانية: m( حمًٍٛ َاد٠ َٔ )A( ٙتسنٝص )-10.2 mo 800( َع ). m( حمًٍٛ َاد٠ َٔ )B ٙتسنٝص )

(-10.1mo Aاآلت١ٝ : ايهُٝٝا١ٝ٥  املُجٌ باملعادي١ األٚيٞ (، فٝشدخ ايتفاعٌ . 2B C 2D   

ت ضسع١ ٖرا ايتفاعٌ )إذا عًُت إٔ ثاب
2K 4 10 :املطًٛب ٚ ،) 

 .ٌانتب عباز٠ ايطسع١ ايًشع١ٝ هلرا ايتفاع.  

 .ٌاسطب ق١ُٝ ايطسع١ االبتدا١ٝ٥ هلرا ايتفاع . 

 .( اسطب تسنٝص املاد٠C ) ٚ فٝ٘ق١ُٝ ضسع١ ايتفاعٌ بعد شَٔ ٜصبح
 

(  -1D 0.02 mo . .) 

)ٜتفاعٌ غٍٛ ٚسٝد ايٛظٝف١ َع ايصٛدّٜٛ فٝٓتر ًَح نتًت٘  :الثالثةاملسألة 
34
23

 ، ٚ املطًٛب:َٔ نت١ً ايػٍٛ (

 .ٌانتب املعادي١ املعرب٠ عٔ ايتفاعٌ احلاص.  

 .ٍٛاسطب ايهت١ً املٛي١ٝ يًػ . 

 . اضتٓتر ايصٝػ١ اجمل١ًُ يًػٍٛ ثِ ايصٝػ١ ْصف املٓػٛز٠ ٚ مسِّ٘ سطبIUPAC . 

 انتهت األسئلة****

 مع كل الرضا واحلب              واهلل ولي التوفيق

www.alandalos-school.com                      Tel. 2218807                    info@alandalos-school.com 

 


